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Met deze richtlijnen en voorschriften verzekeren wij u dat uw bijeenkomst op een veilige en verantwoorde manier 

kunnen plaatsvinden. Ze worden o.a. genomen om de veiligheid en gezondheid van u, uw gasten en ons personeel te 

waarborgen.  

Vooraf 

 U, als opdrachtgever informeert zijn gasten vooraf over de richtlijnen die van toepassing zijn in het NUVO 

Optiekcentrum en informeert vooraf over de gezondheidscheck: https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-

contactberoepen-0C:\Users\jhe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\3F1H2Z3A\Voorbeelden\Vragenlijst 

gezondheidscheck.pdf 

Toegang 

 Voor het gebruik maken van de lift en de trap dienen de gasten de handen te reinigen met desinfectiemiddel welke 

beneden voor de lift en trap aanwezig is met instructies 

 Als de gasten gebruik willen maken van de lift, dan één persoon per keer 

Ontvangst 

 De opdrachtgever ontvangt zijn gasten in de hal, doet nogmaals de gezondheidscheck en informeert hen nogmaals 

over de richtlijnen  

 Gasten wordt verzocht anderhalve meter afstand te houden, geen handen te schudden en vaak de handen te 

wassen. Daarna wijst de opdrachtgever verder de weg naar de lounge en de zalen 

Koffie, thee en frisdrank 

 Men dient bij een wachtrij minimaal anderhalve meter afstand in acht te nemen 

 Men dient de handen te reinigen voordat de knoppen van het koffie-/theeapparaat worden aangeraakt 

 De knoppen op het koffie-/theeapparaat zullen regelmatig gereinigd worden door het NUVO-personeel 

 Vuile koffie-, theekopjes en glazen dienen - op de daarvoor aangewezen plek - neergezet te worden 

 Frisdrank met eventueel een glas staat gereed op de bar 

 Deponeer zelf het lege blikje/pakje in de daarvoor bestemde afvalbak 

Zalen 

 Voor aanvang van de bijeenkomst dienen de presentatiemiddelen onder begeleiding van het NUVO-personeel 

gereed gezet en getest te worden, het touchpanel (bediening techniek) wordt alléén door het NUVO-personeel 

bediend  

 Voor de toegangsdeuren van de zalen is desinfectiemiddel aanwezig, de gasten dienen voor binnenkomst de 

handen met desinfectiemiddel te reinigen 

 De opdrachtgever begeleidt de gasten de zaal in en wijst een stoel aan 

 De zalen zijn allemaal anderhalve meter proof ingericht daarom is het niet gewenst om te schuiven met meubilair 

 Na afloop dient de opdrachtgever aan te geven hoe de gasten de zaal en het Optiekcentrum moeten verlaten 

Toiletbezoek 

 In de hal richting de toiletten staat een statafel met desinfectiemiddel en instructies voor het toiletgebruik 

 Men dient bij een wachtrij minimaal anderhalve meter afstand in acht te nemen 

 Men dient bij de statafel de handen te reinigen volgens de instructie 

 In de wc’s is ontsmettingsmiddel aanwezig, men dient voor gebruik de toiletbril, deurklinken en spoelpaneel te 

reinigen 

 Na gebruik van het toilet dient men volgens de richtlijnen de handen te wassen en te reinigen 

 De toiletten worden regelmatig gereinigd door het NUVO-personeel 

Reinigen 

 Alle aan te raken oppervlaktes zullen regelmatig en extra gereinigd worden door het NUVO-personeel 

 

Zodra de richtlijnen vanuit de overheid wijzigen, zullen we dit protocol opnieuw aanpassen aan de dan geldende richtlijnen 
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